
Por que a Agenda Edu é líder 
em comunicação escolar?

Conheça nossos 
diferenciais e saiba 
porque somos líder 
de mercado. 

A criptografia faz com que as informações sejam 
salvas em caracteres indecifráveis, o que dá total 
segurança aos dados da escola.

Segurança dos seus dados

A plataforma da escola e o app são super intuitivos, 
de fácil manuseio e aprendizado.

Interface amigável

Nossa plataforma emite 3 lembretes 
automáticos, uma vez por dia, antes da data do 
evento, fazendo com que os responsáveis não 
esqueçam do compromisso que se aproxima.

O calendário escolar 
nunca mais esquecido

Nosso painel permite que a escola possa 
mensurar e acompanhar a taxa de 
engajamento e adesão de alunos e responsáveis 
em relação ao uso da agenda.

O engajamento escolar 
como você nunca viu

A escola consegue ter 
acesso a ficha médica e 
administrar a medicação 
de alunos, além de 
permitir o anexo de 
receitas médicas.

Além de tudo isso, nosso app funciona offline, ou seja, 
permite que os responsáveis consultem, sem o uso de 

internet, uma informação já recebida.

Área 
de Saúde

Escolas e responsáveis 
podem anexar arquivos 
na funcionalidade 
mensagem e enviar fotos, 
vídeos, documentos e/ou 
áudios de forma rápida e 
direta.

Anexos em 
Mensagem

Temos múltiplos canais de 
atendimento disponíveis para 
todos os usuários (escolas, alunos 
e responsáveis), seja por telefone, 
e-mail, chat no site, redes sociais, 
além de um chat dentro da 
plataforma, disponível para as 
escolas.

Uma equipe de suporte 
todinha para você

Escolas já utilizam a Agenda Edu

Os responsáveis podem avisar 
com antecedência a 
instituição que estão 
chegando, o que agiliza o 
processo de saída dos alunos 
da escola.

EduGo! 
by Filho sem Fila

Envie mensagens diretamente 
para um único usuário ou para 
um grupo de usuários. Além 
disso, os responsáveis poderão 
enviar mensagens para áreas 
específicas da escola, como 
secretaria, coordenação, 
tesouraria entre outros.

Mensagem multicanal
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